
Načasovanie umývania je na vás
S funkciou Posunutý štart môžete maximálne využiť 
čas, ktorý máte k dispozícii. Zvoľte si konkrétny 
program a nastavte, kedy sa má spustiť. Čistý riad 
bude pripravený v požadovanom čase.

Automatické otvorenie dvierok AirDry
Technológia AirDry s cirkuláciou vzduchu zvyšuje 
účinnosť sušenia a zároveň minimalizuje spotrebu 
energie. Pred koncom sušenia sa dvierka umývačky 
automaticky pootvoria na 10 cm, aby mohol dovnútra 
prúdiť čerstvý vzduch, ktorý riad prirodzene dosuší. Už 
žiadne zaschnuté kvapky.

Mäkké hroty chránia krehké sklo
Krehké poháre si vyžadujú tú najšetrnejšiu 
starostlivosť. Gumené hroty SoftSpikes® v hornom koši 
tejto umývačky poskytujú sklu spoľahlivú ochranu pred 
poškodením.

Inteligentný program šitý na mieru
Snímače vo vnútornom priestore umývačky automaticky upravujú čas, teplotu 
a potrebné množstvo vody v závislosti od stupňa znečistenia riadu. Každý 
umývací cyklus vám vďaka presnému nastaveniu prinesie optimálne výsledky.

Špecifikácie a benefity

• 5 programy/-ov, 4 teploty/teplôt
• Umývacie programy: 30 minútový 60 °C, AutoSense 45-70 °C, Eko, sklo 45 
°C, intenzívny 70 °C
• Úroveň hluku: len 44 dB
• Spotreba vody a energie: 9.9 l, 0.82 kWh s programom Eko 50 °C
• Energetická trieda / účinnosť umývania / sušenia: A / A / A
• Umývačka pre inštaláciu vo výške
• Kapacita umývania: 13
• Šetrný program pre sklo
• Systém sušenia: AirDry Technology
• Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín
• Vodný senzor zisťuje úroveň znečistenia vody a upravuje spotrebu vody
• Indikátor soli a leštidla
• Ukazovatele funkcií: posunutý štart 1-24 hodín, otvorenie dvier, fáza 
sušenia, koniec, vybraný program, leštidlo, fáza oplachovania, soľ, šetrenie 
času, umývanie, XtraDry
• Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený
• Horný košík s: 2 červené mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, 
plastová farebná rukoväť
• Dolný košík s: 2 sklopné držiaky na taniere, plastová farebná rukoväť
• Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
• Zabudovateľné rozmery V(min/max)xŠxH (mm): 820/880 x 600 x 550
• Inštalácia: Zabudovateľná umývačka s viditeľným ovládacím panelom

Umývačka riadu
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba ovládacieho panela antikorová

Programy 30 minútový 60 °C, AutoSense 45-70 
°C, Eko, sklo 45 °C, intenzívny 70 °C

Počet programov 5
Počet teplôt 4
Ukazovateľe funkcií odložený štart, leštenie, soľ

Ďalšie ukazovateľe
posunutý štart 1-24 hodín, otvorenie 
dvier, fáza sušenia, koniec, vybraný 
program, leštidlo, fáza oplachovania, 
soľ, šetrenie času, umývanie, XtraDry

Fuzzy Logic - množstevná automatika Áno
Systém sušenia AirDry Technology

Vybavenie dolného koša 2 sklopné držiaky na taniere, plastová 
farebná rukoväť

Vlastnosti horného koša
2 červené mäkké gumové špičky, 

sklopné držiaky na poháre, plastová 
farebná rukoväť

Typ horného koša nastaviteľný (i s riadom)
Poličky na šálky 2 plastové
Kôš na príbory bežný metalický
Vodný senzor áno
Zariadenie proti zaplaveniu spínací plavák

Typ prítokovej hadice Aqua control
Vnútorné osvetlenie Nie

Ukazovatele displeja posunutý štart, zostávajúci čas, 
servisný kód

Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 818
Možnosť výškovej inštalácie áno
Šírka (mm) 596
Hĺbka (mm) 575
Čistá hmotnosť (kg) 40.3
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 818x600x550

Energia Energia
Značka AEG
Model FEE53600ZM
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Počet štandadných súprav riadu 13
Energetická trieda A+++
Účinnosť umývania A
Trieda úspornosti sušenia A
Úroveň hluku (dB(A)) 44
Príkon (W) 1950
Ročná spotreba energie (kWh) 0.82
Ročná spotreba energie (kWh) 234
Spotreba energie vo vypnutom režime 
(W) 0.5

Technická špecifikácia
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